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Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. и члана 65. 
став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), и 
члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије 
за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, број 49/11), одлучујући по пријави 
концентрације број 6/0-02-664/2021-1, коју је дана 27. септембра 2021. године поднело 
привредно друштво Реро Energy doo Novo Miloševo, са седиштем на адреси Јужна 
индустријска зона 14, Ново Милошево, Република Србија, преко пуномоћника адвоката 
Драгана Гајина из Заједничке адвокатске канцеларије „Doklestić Repić & Gajin“, Петра 
Кочића 4, Београд, дана 19. октобра 2021. године доноси следеће    
 
 

РЕШЕЊЕ 

 
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 
стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Реро Energy doo Novo 
Miloševo, са седиштем на адреси Јужна индустријска зона 14, Ново Милошево, Република 
Србија , матични број 21471607,  над привредним друштвом ВРР BIOGAS DOO NOVO 
MILOŠEVO, са седиштем на адреси Јужна индустријска зона 14, Ново Милошево, 
Република Србија,  матични број  20983779, куповином 100% удела. 
 
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Реро Energy уплатило износ од 
ХХХ (ХХХ) динара, дана 29. септембра 2021. године на рачун Комисије за заштиту 
конкуренције, што представља прописани износ за издавање решења о одобрењу 
концентрације у скраћеном поступку. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Привредно друштво Реро Energy doo Novo Miloševo, са седиштем на адреси Јужна 
индустријска зона 14, Ново Милошево, Република Србија, матични број 21471607, (у 
даљем тексту: Реро Energy или подносилац пријаве) поднело је Комисији за заштиту 
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конкуренције (даље у тексту: Комисија), 27. септембра 2021. године, преко пуномоћника 
адвоката, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-664/2021-1 (у даљем 
тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија одобри концентрацију 
учесника на тржишту у скраћеном поступку. 
 
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 
проистичу из садржаја поднете пријаве, Комисија је утврдила да је пријава потпуна и 
поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 
и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења 
пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Доказ о извршеној уплати, 
којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је 
утврђено у ставу II диспозитива, налази се у списима предмета. 
 
На основу члана 45. Закона, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту 
одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је о овом захтеву 
одлучила посебним закључком о заштити података. 
   
Учесници у концентрацији 

 
Реро Energy послује као део МЕТ групе, са седиштем у Швајцарској. Реро Energy управља 
електраном на зелену енергију у Новом Милошеву. У питању је електрана на биогас, 
инсталиране снаге 1,2 MW, која користи остатке пољопривредне биомасе за производњу 
биогаса, који потом генерише у електричну и топлотну енергију. Електрана је започела са 
радом 2021. године.  
 
MET Holding AG, матично друштво МЕТ групе је интегрисана европска енергетска 
компанија са седиштем у Швајцарској, са диверсификованим активностима преко својих 
зависних друштава, активних у области природног гаса, течног природног гаса, течног 
нафтног гаса, електричне енергије и нафте, са фокусом на велепродају са више производа, 
трговину и продају, као и енергетску инфраструктуру и индустрију постојења.  
 
[...].  
 
МЕТ група има четири зависна друштва у Републици Србији: Реро Energy doo Novo 
Miloševo (подносилац пријаве); МЕТ SRB d.o.o. Beograd; NIS МЕТ Energowind d.o.o. 
Beograd; и Wind Park Plandište d.o.o. Beograd. 
 
МЕТ SRB d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића бр. 48Б, Београд, 
матични број 20952920, шифра делатности 3514 – трговина електричном енергијом.  
Друштво МЕТ SRB d.o.o. (даље у тексту: МЕТ SRB) основано је 2013. године, како би 
представљало МЕТ групу у Србији, у погледу тржишта природног гаса и енергије. Фокус 
друштва МЕТ SRB је на снабдевању природним гасом и енергијом на велепродајном и 
малопродајном нивоу српског тржишта, прилагођено потребама клијената.  
 
NIS МЕТ Energowind d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Омладинских бригада 90д, 
Београд, матични број 20107901, шифра делатности 3511 – производња електричне 
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енергије. NIS МЕТ Energowind d.o.o. Beograd, (даље у тексту: NIS МЕТ Energowind) је 
друштво које се налази под заједничком контролом зависног друштва МЕТ групе МЕТ 
Renewables AG и Акционарског друштва NIS PETROL Beograd. Планирано је да 
компанија управља ветро парком Пландиште, преко свог потпуно зависног друштва Wind 
Park Plandište d.o.o. Beograd. Ово друштво не обавља ниједну другу делатност. 
 
Wind Park Plandište d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Омладинских бригада 90д, 
Београд, матични број 20683066, шифра делатности 3511 – производња електричне 
енергије. Друштво Wind Park Plandište d.o.o. Beograd (даље у тексту: VP Plandište) 
основано је 2010. године, као пројектна компанија за реализацију пројеката ветро парка 
Plandište 1. [...]  Plandište 1 је ветро парк пројектован као електрана укупног капацитета 102. 
Ветро парк Plandište 1 је тренутно у развојној фази и није стављен у функцију.  
 
Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 
друштвом ВРР BIOGAS DOO NOVO MILOŠEVO са седиштем на адреси Јужна 
индустријска зона 14, Ново Милошево, Република Србија,  матични број  20983779 (даље 
у тексту: циљно друштво или ВРР BIOGAS), које је регистровано за производњу 
електричне енергије. Планирано је да ово друштво буде активно у производњи и 
велепродаји електричне енергије. [...] 
 
Пре спровођења трансакције, циљно друштво се налази под индиректном појединачном 
контролом физичког лица Срђана Бошњаковића, који је једини власник друштва Arhar Teh 
doo из Србије, које је власник 100% удела у циљном друштву. 
 
Опис трансакције и акт о концентрацији 

 
Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор о преносу 
удела који су 13. септембра 2021. године закључили Реро Energy, као купац, и Arhar Teh, 
као продавац. Подносилац пријаве стиче 100% удела у циљном друштву, након чега ће 
вршити директну појединачну контролу над овим друштвом. С обзиром на то да је 
подносилац пријаве део MET  групе, путем наведене трансакције, друштво МЕТ Holding 
AG, као матично друштво групе, успоставиће индиректну појединачну контролу над 
циљним друштвом. 
 
Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произилази да предметна трансакција представља концентрацију у 
смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу достављених података о висини 
укупних прихода које су учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и 
тржишту Републике Србије у 2020. години, Комисија је утврдила да је подносилац пријаве 
имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника већи од износа који 
су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је 
утврдила да је пријава концентрације поднета благовремено у складу са чланом 63. став 1. 
Закона. 
 
 



4 
 

Релевантно тржиште 

  

Релевантно тржиште производа одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 
89/2009). Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи 
сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. Релевантно 
географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту учествују у 
понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови конкуренције, а који се 
битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама. 
 
Подносилац пријаве предлаже да се, за сврху оцене предметне трансакције, релевантно 
тржиште одреди као тржиште производње и велепродаје електричне енергије у Републици 
Србији.  
 
Како је наведено у пријави, приликом предлагања дефиниције релевантног тржишта 
производа, подносилац пријаве је, пре свега, имао у виду пословне активности циљног 
друштва, односно иако циљно друштво још увек није активно на тржишту, подносилац 
пријаве је имао у виду планиране пословне активности циљног друштва када оно отпочне 
са радом. [...]. Подносилац пријаве није био присутан на тржишту у 2020. године, а МЕТ 
група је у области производње и велепродаје електричне енергије у Републици Србији 
присутна преко подносиоца пријаве.  
 
У складу са претходном праксом, а полазећи од стварних активности подносиоца пријаве, 
а пре свега циљног друштва, Комисија је прихватила предлог дефиниције релевантног 
тржишта производа коју је дао подносилац пријаве. Тако је, као релевантно тржиште 
производа за оцену ефеката предметне трансакције, дефинисано тржиште производње и 
велепродаје електричне енергије. 
 
У Републици Србији, област енергетике регулисана је Законом о енергетици. У складу са 
наведеним законом, Агенција за енергетику Републике Србије (даље у тексту: Агенција) 
представља регулаторно тело са надлежностима у секторима електричне енергије, 
природног гаса, нафте и нафтних деривата, као и топлотне енергије која се производи у 
електранама – топланама. Надлежност Агенције за енергетику Републике Србије обухвата, 
између осталог, регулацију цена, лиценцирање енергетских субјеката за обављање 
енергетских делатности и надзор над тржиштем енергије. Додатно, Комисија није 
раздвајала релеватно тржиште производа у односу на извор из којег се електрична 
енергија производи – укључујући обновљиве изворе, као што су енергија из ветра, соларна 
или хидро енергија, с обзиром на то да за оцену ефеката предметне концентрације, таква 
подела није неопходна. 
 
Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве да релевантно географско тржиште 
буде утврђено као тржиште Републике Србије, имајући у виду активности учесника у 
концентрацији, па је исто дефинисано на националном нивоу, као тржиште Републике 
Србије, у складу са чланом 6. став 3, у вези са чланом 2. Закона. 
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Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, према наводима у пријави, Комисија 
је констатовала да подносилац пријаве није у 2020. години био присутан на утврђеном 
релевантном тржишту, с обзиром на то да је електрана на биогас у Новом Милошеву 
почела са радом тек 2021. године и пре тога подносилац пријаве никада није био активан 
на овом тржишту.  
 
Подносилац пријаве истиче да се активности подносиоца и циљног друштва не преклапају 
хоризонтално у Србији, као и да не постоје вертикалне везе између њихових активности 
које се односе на Србију, имајући у виду да циљно друштво није активно на релевантном 
тржишту. 
 
У пријави се указује и на податке који се заснивају на капацитетима за производњу 
електричне енергије у Србији у 2020. години, како би додатно анализирао ефекте 
предметне концентрације. Према подацима из Годишњег извештаја Агенције за 2020. 
годину, укупна нето инсталисана снага електрана у Србији је 8.286 MW, укључујући и 
електране независних произвођача. Према истом извору, у оквиру ЈП Електропривреда 
Србије, у термоелектранама на лигнит је инсталисано 4.429 MW, у хидроелектранама 
2.941 MW, у термоелектранама-топланама на природни гас или мазут 330 MW и у оквиру 
18 малих хидроелектрана повезаних на дистрибутивни систем 41 MW. Подносилац 
пријаве наводи да инсталисани капацитет његове електране у Новом Милошеву износи 1,2 
MW, што је око 0,015% укупне инсталисане снаге у Србији, а да циљно друштво још увек 
није активно на тржишту. [...] 
 
Имајући у виду све наведено, Комисија сматра да концентрација неће ограничити, 
нарушити или спречити конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом делу 
нити довести до стварања или јачања доминантног положаја. 
 
У складу са претходно наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у 
смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa решења. 
 
Одлука у ставу II диспозитива решења донета је применом члана 65. став 5. Закона и 
члана 2. став 1. Тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије 
за заштиту конкуренције, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са 
њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи години у којој 
је концентрација пријављена. 
 
 
 
Упутство о правном средству: 

 
Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина бр. 9, у року од 30 дана од 
дана достављања решења.  
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За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом о 
судским таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 – др. 
закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 – др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 
106/2015 и 95/2018). 
                       
                                                                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

              
                                                                                          Небојша Перић,с.р. 
 
 
 
 
 


